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Senioren
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Op de eerste verdieping:
Secretaris

016 65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 22

landbouw@kampenhout.be
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016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be
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Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein

ADRES EN
OPENINGSUREN VAN
DE GEMEENTE
Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen ☎ 016 65 99 11
algemeen  016 65 69 58
Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie:
☎ 016 31 48 40
politie@kampenhout.be
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie kastze:
☎ 02 759 78 72
onthaal@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Technische dienst, Gemeentehuisstraat 16 (Vanaf 15/12/2014), zie p20
Technische dienst

016 65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

0492 58 00 31 woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 12

milieudienst@kampenhout.be

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
Drugpreventie

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

0474 85 92 17

drugpreventie@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20
Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW

GEMEENTE
Beste Kampenhoutenaar,

Een gezonde leefomgeving behouden en creëren, is de
uitdaging. Water zuiveren, natuur behouden en versterken,
duurzaam omgaan met energie en vervuiling tegengaan.
In alle beleidsdomeinen streven we naar gezondheid.
Kampenhout zet zich in om een ‘klimaatneutrale’
gemeente te zijn. De burgemeestersconvenant is één van
de initiatieven die hiertoe bijdraagt (pagina 15). Hiervoor
rekenen we ook op u!
Kampenhout werd genomineerd als fietsvriendelijke
gemeente 2015. Deze nominatie motiveert de gemeente
om nog meer initiatieven te nemen, zoals fietspaden en
accommodatie onderhouden en vernieuwen en ieder van u
aanzetten om te fietsen.
De nominatie is mooi, maar winnen zou nog mooier zijn.
Wij roepen iedereen op om via www.fietsgemeente2015.be
voor onze fietsvriendelijke gemeente te stemmen (pagina
21).
Kampenhout steunt ook ‘Kom op tegen Kanker’. Wij
ondernemen actie en fietsen de 1000 km van 14 tot 17 mei
2015 mee. Ook u kan dit initiatief steunen, meer info vindt u
in deze gemeenteberichten (pagina 17).
U voelt het al aan. Onze gemeente zit niet stil, maar werkt
actief!
Verenigingen en mensen die initiatief nemen, doen onze
gemeente leven en maken ons ‘gezond’.
Kris Leaerts
Uw burgemeester

VERKOOPPUNTEN
HUISVUILZAKKEN
• AD Delhaize: Stationsstraat 64
• Bukennootje: Leuvensesteenweg 273
• Carrefour Market: Mechelsesteenweg 26
• Mini Market: Kerkstraat 33
• Spar Berg: Kerkhoflaan 24
• Trafic: Mechelsesteenweg 48
• Gemeentehuis Kampenhout:
Dienst bevolking: Gemeentehuisstraat 16
De afvalkalender kan u consulteren
op www.interza.be

VERKOOPPUNTEN
GFT-STICKERS
• Sporthal: Zeypestraat 26
• Recyclagepark: Neerstraat 20
• Gemeentehuis Kampenhout:
Dienst bevolking: Gemeentehuisstraat 16
De sticker moet vóór 1 maart
worden vernieuwd.
Meer info:
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

Bent u sterk in klantvriendelijke
administratieve dienstverlening?
Wilt u graag werken in en voor uw
eigen gemeente?
Het gemeentebestuur van Kampenhout zoekt:

2 ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKERS (M/V)
om de afdelingen bevolking en
secretariaat te versterken.

GENOMINEERDE

Info en voorwaarden: surf naar
www.kampenhout.be (doorklikken
op ‘jobs’) of bel de personeelsdienst
op het nummer 016/65.99.26

GEMEENTE

Het nieuwe jaar is van start
gegaan en ieder van ons heeft zijn
nieuwjaarswensen overgemaakt.
’Een goede gezondheid’ staat
bovenaan bij onze wensen. We staan
er niet altijd bij stil, maar een goede
gezondheid is ons belangrijkste bezit.
Aan een goede gezondheid moet je
werken. Dit is ook een belangrijke taak van
het gemeentebestuur. Onze bevolking actief in beweging
houden, is immers van toepassing voor ons allen.
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BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

Felicitaties namens het gemeentebestuur ook aan diegenen die wegens privacyredenen hun identiteit liever niet opgenomen
zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.
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GEBOORTES

HUWELIJKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Pascal Raeijmaekers & Denise Stokhof

06/12/2014

Filip Van Steenbergen &
Cindy Goovaerts

Mila

5/10/2014

Jeremy Van Moer & Vanessa Janssens

13/12/2014

Stijn Deputter & Lynn Quix

Lexi

8/10/2014

Tom De Winter & Griet Meyer

26/12/2014

Johan Holsters & Ellen Smout

Stan

11/10/2014

David Goedert &
Karen De Reus

Mats

16/10/2014

Nicolas Georges &
Laurence Debart

Apolline

16/10/2014

David Verbelen &
Maja Vandenhoeck

Jurre

16/10/2014

Bart Claes &
Annelies Dobbelaere

Lias

17/10/2014

Thomas Scheppers &
Liesbet Goolaerts

Arthur

24/10/2014

Jan Van Dam & Els Peysmans

Paulien

5/11/2014

Lucas

6/11/2014

Davy Van Roy &
Stefanie Jacobs
Andranik Baghdasaryan &
Arpine Hovhannisyan

Lilit

7/11/2014

Joerie Michiels &
Cynthia Munier

Elize

7/11/2014

Nuh Durmaz & Ferya Eryörük

Eymen

10/11/2014

Pieter Smout &
Anke Van Noyen

Gaston

16/11/2014

Tamerlan Khasanov &
Larisa Ibragimova

Denie

17/11/2014

Emmanuel Moens &
Vanessa Vanhorenbeek

Louis

18/11/2014

Yvan Van Laer & Laura Coppin

Simon

25/11/2014

Jef

28/11/2014

Emma

9/12/2014

Luca

11/12/2014

Helena

12/12/2014

Lou

17/12/2014

Paulien

26/12/2014

Joris Recko &
Kris Vermeersch
Stijn François & Sofie Moons
Tina Van Loo
Valentin Vandamme &
Lynsey Van Eylen
Bart Stevens & Karen Tossyn
Jannik Van Assche &
Jill Vandenbrembt

OVERLIJDENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen
die ons ontvallen zijn. Langs deze weg bieden wij alle nabestaanden onze meest oprechte deelneming aan en
wensen hen veel sterkte toe.
Carolina Imbrechts

19/11/2014

Maria Lauwers

24/11/2014

Marie Josée Van Ingelgom

2/12/2014

Georgius Pauwels

17/12/2014

Monique Vanhaute

22/12/2014

Maria Janssens

24/12/2014

Julia Schepers

25/12/2014

Luc Delval

02/01/2015

Juliaan Eulaerts

05/01/2015

Renatus Dekrem

07/01/2015

Maria Van Dam

17/01/2015

Jan Van Audenhoven

20/01/2015

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(september - oktober)

Gouden
Albert Peeters & Nathalia Goyvaerts
François Verstrepen & Paula Mispelters
Fernand Vanhemelrijck & Annie Moonens

Dienst Burgerzaken
burgerlijkestand@kampenhout.be
016/65 99 31

NUTTIG

NIEUW OPROEPNUMMER
VOOR APOTHEEK VAN WACHT

0903/99 000

NUTTIG

www.apotheek.be

KAMPENHOUT IN NIEUWE EÉN-REEKS
Afgelopen zomer werkten VRT en Kanakna aan een nieuwe serie. Hiervoor werden ook beelden opgenomen in
het centrum van Kampenhout!
Het gaat om een 10-delige dramareeks die het verhaal vertelt van Jelle Van Eyck, een gelukkige vrouw die het
wijnbedrijf van haar overleden man tot een succes heeft gemaakt. Haar enige zoon Tom staat op het punt om de
droom van zijn vader waar te maken: met een zelf verbouwde wijn een prestigieus concours winnen. Maar dan
slaat het noodlot toe…
Jelle ontdekt dat Tom kort na de
geboorte op de kraamafdeling
verwisseld werd met een andere baby. Haar wereld stort in en
ze gaat in alle stilte op zoek naar
haar biologische zoon. De shock
is groot als ze hem vindt. Harry
Buts is totaal het tegenovergestelde van haar oogappel Tom.
Ze houdt haar ontdekking geheim tot ze op een bepaald moment niet anders kan dan de
waarheid opbiechten. Zowel
Harry als Tom ondergaan een
identiteitscrisis.
‘Tom & Harry’ is wekelijks op
dinsdag te zien op Eén om 21u15.

5

SPORT

BE OKE EN SPORTWEKEN - PAASVAKANTIE 2015
Tijdens de Paasvakantie worden er door de jeugd- en sportdienst verschillende activiteiten georganiseerd
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

SPORT

Be Oké
week 1: 7 - 10 april 2015
Be Oké voor kinderen van 2,5 (en zindelijk) tot en met
12 jaar.
week 2: 13 - 17 april 2015
Be Oké voor kinderen van 2,5 (en zindelijk) tot en met
12 jaar.
Locatie: sport- en cultuurcentrum Berg (Torfbroeklaan
25, 1910 Kampenhout)
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Jeugddienst
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15

Sportdienst
sport@kampenhout.be
016/65 99 75

Sportweken
week 1: 7 - 10 april 2015
Omnisport voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
week 2: 13 - 17 april 2015
Omnisport en avontuur voor kinderen van 6 tot en met
12 jaar.
Locatie: sporthal Kampenhout (Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout)
Voor inschrijvingen kan u terecht op http://kampenhout.
ticketgang.eu. Inschrijven is mogelijk t.e.m. woensdag
25 maart 2015.
Voor de snelle beslissers is het ook al mogelijk om voor de
andere schoolvakanties van 2015 in te schrijven.
Ouders die niet over een computer met internetverbinding beschikken, kunnen nog steeds terecht op de
sport- of jeugddienst Kampenhout.
Meer informatie kan u terugvinden op www.kampenhout.be/sport/sportweken of bij de jeugdconsulente of
sportfunctionaris.

SPORT

Onder het motto “nooit te oud om te leren” bieden
wij senioren de mogelijkheid om op een rustige
manier kennis te maken met het plezier om zich
als een vis in het water te voelen.
Wanneer? Vanaf vrijdag 17/04/2015 tot en met
vrijdag 26/06/2015
Wie?
50-plussers
Wat?
Zwemlessen voor zowel beginners als
gevorderden
Waar?
Zwembad Tremelo, Veldonkstraat 3,
3120 Tremelo)
Prijs?
30 euro voor 10 lessen
Inschrijvingen:

sportdienst Kampenhout of
www.kampenhout.be/sport

TERUGBLIK: EINDEJAARSJOGGING
Door werken van Aquafin op het klassieke joggingparcours in Kampenhout waren de organisatoren genoodzaakt om een andere locatie te gebruiken
voor deze jubileumeditie.
Sporthal te Berg bleek
een waardige vervanger
voor de organisatie van
een weekend vol loopwerk.
Er stond de marathonlopers op zaterdag een uitdagend parcours te wachten
met onder meer een verraderlijke helling en flink wat
modderige landbouwwegen na de regenvloed van de
dag voordien. Toch kon het vernieuwde parcours op bijval rekenen van de talrijk opgekomen deelnemers.
Het parcours en omgeving mochten dan nieuw zijn, de
deelnemers en zeker de winnaars waren dat niet. Nid
Rumphakwaen van Sparta Vilvoorde bereikte de finish
voor de vierde maal op rij als eerste na 2u51min. Ook
met Patricia De Proost als winnaar zagen we een vertrouwd gezicht, zij komt toe als eerste vrouw in 3u28min.
Als groepswinnaar is het Vac dat de eerste plaats opeiste in minder dan 2u29min.
Onder een stralende winterzon ging het weekend op

REGIONALE SPORTELDAG
Jaarlijks organiseert 'Sportregio Noord' een regionale seniorensportdag die volledig in het teken
staat van de actieve 50-plussers. In het gezelschap
van andere senioren kan er op recreatieve wijze
gesport worden.
Een greep uit het sportaanbod: volksspelen, dans,
petanque, boogschieten, wandelen, fietsen,... Te
veel om op te noemen!
Wanneer? Donderdag 23 april 2015
Wie?
De actieve 50-plusser die graag sport
en beweegt.
Waar?
Haacht
Prijs?
10 euro (busvervoer en activiteiten
inbegrepen)
Inschrijvingen:

sportdienst Kampenhout of
www.kampenhout.be/sport

zondag verder. De kinderen liepen als eerste en bleken
allemaal fervente lopers en terechte winnaars te zijn.
Nadien was het de beurt aan de volwassenen om zich
aan 5km of 10km te wagen. Hier was groot Kampenhout vertegenwoordigd met maar liefst 30%
van het deelnemersveld
op de 5km, en een 20%
voor de 10km. Een proficiat aan alle sportieve
dorpsgenoten die zich in
de loopschoenen hadden gehesen!
Uitslagen, foto's en videobeelden om alle terug te beleven zijn te bekijken en te downloaden via joka.org en
joka.org/marathon

MELDPUNT SPORT
Heeft u vragen en/of opmerkingen
i.v.m. sport en bewegen? Meld dit
dan via sport@kampenhout, 016/65
99 75 of op de sportdienst zelf. De sportdienst
bevindt zich in de sporthal van Kampenhout,
Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout. De sportfunctionaris helpt je graag verder

SPORT

REGIONALE ZWEMLESSEN
VOOR 50-PLUSSERS

7

CULTUUR

‘DEN BRABANDER’ WINT CULTUURPRIJS KAMPENHOUT 2014!
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Tijdens de algemene vergadering in november, stelde
de cultuurraad een jury samen uit de aanwezige leden.
Een vereiste hierbij was om geen band of verwantschap
te hebben met de genomineerde kandidaten. De vijf juryleden waren: Quisthoudt Dirk (Berg Leeft!), Dekeyser
Hilde (Bergse Vrienden), Duyck Brecht (Koninklijke
Fanfare De Eendracht), Gulinck Hubert (Koor Cantabile)
en Festraets Henri (Kulturele Kring Kampenhout).
Na een grondige bespreking en rekening houdend met
de motivaties verkozen zij ‘Den Brabander vzw’ unaniem als winnaar van de ‘Cultuurprijs 2014’. Op 7 december 2014 mochten zij hun prijs in ontvangst nemen.
Hieronder een overzicht van de genomineerden:
1. Mark de Geest , wonende in Kampenhout
Televisieregisseur en producent VRT – Coördinator
van het crossmediale project “2014-2018” honderd
jaar later

Foto: Eric Bonckaert

CULTUUR

Driejaarlijks looft de gemeentelijke cultuurraad in samenwerking met het gemeentebestuur de Cultuurprijs
uit. De prijs wordt toegekend aan een plaatselijke vereniging én individuele persoon die zich verdienstelijk
maakten het voorbije jaar op cultureel gebied en bestaat uit een geldsom van 200 euro en een oorkonde.

Schrijver van het boek “Brave Little Belgium” alsook
gelijknamige 4-delige televisiereeks i.s.m. Sophie
De Schaepdrijver.
Aangebracht door Helga Boeye
2. Davidsfonds Kampenhout
Christelijke Vlaamse vereniging opgericht in 1912.
Deze vereniging dekt met zijn werking de hele brede
cultuurwaaier van taal en letteren, muziek, film,
beeldende kunst , patrimonium, religie, ….
Aangebracht door Rita Luyten
3. Benni Peeters, wonende in Kampenhout
Figuratief Kunstenaar, actief voor Kampenhoutse
verenigingen.
Voorzitter KAM ART - geeft belangeloos tekenles
aan inwoners van Kampenhout op dinsdagmiddag.
Aangebracht door Jan Van Remoortel
4. Den Brabander VZW
Trekpaardenvereniging met als doelstelling het
behoud van het Brabants trekpaard in het straat
beeld van onze landelijke gemeente. De vereniging is
actief betrokken bij verschillende sociale en
culturele activiteiten.
Aangebracht door Frans Van Laerhoven

Dienst Cultuur
cultuur@kampenhout.be
016/65 99 72

TOERISME

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND

WOENSDAG 11 MAART 2015 IN BERTEM
Vertrek om 14 uur aan de Pastorij, Vossenstraat;
parkeergelegenheid op het Dorpsplein
Tijdens deze streekwandeling strekken we niet alleen
eens flink onze benen, maar staan we ook even stil bij de
mobiliteit van de Bertemnaren. Welke vervoersmiddelen hebben Bertem doorheen de tijd doorkruist, waar
gingen de inwoners naar toe,...? Voor en na de wandeling
kunt u bij de Erfgoedkamer van Bertem terecht om o.a.
een kijkje te nemen in hun fotocollectie over de verdwenen tramlijn.

WOENSDAG 8 APRIL 2015 IN OVERIJSE
Vertrek om 14 uur aan de Sint-Bernarduskerk
(Kerkstraat 1, Tombeek)
Het gehucht Tombeek wordt doorkruist door de rivier de
Lane en de Waversesteenweg, een oude verbindingsweg tussen Brussel en Waver. De legende vertelt dat
Keizer Karel in 1531 zich vast reed in de Lane en geholpen werd door de Tombekenaren, die hiervoor Tombeek
Heide als beloning kregen.
Wie het ganse verhaal wil weten en het landschappelijk
moois wil bewonderen, komt met ons mee wandelen.

WOENSDAG 25 MAART 2015 IN WEZEMBEEK-OPPEM
Vertrek om 14 uur aan de Sint-Pieterskerk
(Sint-Pietersplein, Wezembeek-Oppem)
Te voet door Wezembeek-Oppem in een ontluikende
lente! We maken er een leuke tocht van en zoeken de
kleine paadjes op waar nog rustig kan worden gewandeld.

WOENSDAG 22 APRIL 2015 IN HAACHT
Vertrek om 14 uur aan de Sint-Hubertus- en Luciakerk
(Nieuwstraat 8, Wespelaar)
Kom mee op stap onder de bescherming van liefst twee
dorpsheiligen! Er is voor ieder wat wils: aristocratie,
park- en broekgebied, trage wegen, oorlogsgeschiedenis, een kanaal, blues en swing, volleybal,… En dorst
hoeven we onderweg evenmin te lijden. Brengt u knapperig brood mee? Wij zorgen voor lekkere confituur!

Toerisme Kampenhout - 016 65 99 71
toerisme@kampenhout.be of
Toerisme Dijleland - 016 31 18 61
info@toerismedijleland.be
www.toerismedijleland.be

TOERISME

Verken het mooie Dijleland onder leiding van een Dijlelandse topstreekgids! Tijdens het jaar nemen onze ambassadeurs u op sleeptouw naar pakkende plekjes. Alle wandelingen starten om 14 uur en duren ongeveer drie uren. Drie
wandelingen worden herhaald op zondag en starten om 14u30. Draag best stevig schoeisel want veld- en boswegeltjes kunnen soms modderig zijn. U betaalt niets voor enkele uurtjes magisch Dijleland. Iedereen steeds welkom!
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ONDERWIJS

VOORLEESWEEK

RECHTEN VAN HET KIND

Tijdens de voorleesweek
vertelden de grote sloebers
van onze school een prachtig verhaal aan onze kleine
spruiten.

Klas 4 was uitgenodigd op het kinderrechtenfeest
in Brussel. Samen
met nog andere
scholen brachten
ze voor koningin
Mathilde een echte flashmob.

SPELLETJES
De kinderen van de derde graad van Het Klimtouw
speelden gezelschapsspelletjes met de kleuters
van ‘t Okkerzeeltje. Zo leerden ze hoe je leiding
geeft aan een groepje.

RUSTHUIS

ONDERWIJS

Klas 3 en 4 bezocht het rusthuis en bracht er
een wervelende
show.

SUSKE & WISKE - MUSEUM
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WITLOOFMUSEUM
De tweede graad van Het
Klimtouw bezocht het witloofmuseum. Ze leerden heel
veel over deze dorpsgroente
en maakten er achteraf zelf
een kunstwerkje mee.

De tweede graad
van Het Klimtouw
en klas 3 van De
Toverberg ontdekten het Suske &
Wiske-museum in
Kalmthout.

PANNENKOEKEN
Nicole
bakte
overheerlijke
p a n n e n ko e ke n
voor alle kinderen van Het Klimtouw. Een lekkernij als afsluiting
van 2014!

ACTIVITEITEN
-

Vrijdag 30 januari 2015 - De Toverberg - Quiz
Woensdag 4 februari 2015 - De Toverberg - Opendeur van 17 u tot 19 u
Vrijdag 6 maart 2015 - De Toverberg - Boekenbeurs
Donderdag 12 maart 2015 - Het Klimtouw - Opendeur met kijkuurtje van 14u30 tot 18 u
Maandag 16 maart 2015 - Start inschrijvingen schooljaar 2015-2016

ONDERWIJS

Dinsdag 3 maart 2015
8u35 - 10u30

Vrije gesubsidieerde kleuterschool
‘t Okkerzeeltje
Bogaertstraat 4, 1910 Nederokkerzeel
http://tokkerzeeltje.kampenhout.be
tokkerzeeltje@kampenhout.be
016/65 54 85

Tijdens de kerstmarkt van kleuterschool ’t Okkerzeeltje
werd een nieuw speeltoestel voorgesteld. Dit gebeurde
in aanwezigheid van het college van Burgemeester en
Schepenen, de kleuters van de school en hun ouders.
Het speeltoestel kan gebruikt worden door de scouts,
de buurtbewoners en de gebruikers van de parochiezaal. Bovendien werd de ruimte zo ingericht dat ze aansluit bij de speelplaats van de school. Zo kunnen de
kleuters ook volop van deze infrastructuur genieten tijdens de schooluren.
Een fijne samenwerking tussen de kleuterschool
't Okkerzeeltje, scouts, parochiezaalcomité en het
gemeentebestuur!

PARKSCHOOL OPENDEURDAG
Zaterdag 28 februari
Vanaf 9u30
Om 10u: infomoment door
directeur K. Aelbrecht
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Parkschool
Aarschotsebaan 130, 1910 Relst
http://www.parkschool-relst.be
directie.parkschool@gmail.com
0495/36 00 85 of 016/65 53 53

INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR
Maak een afspraak via mail
(directie@detoverberg.be) of telefonisch
(016/659977) met juf Fanny.
Gemeenteschool-Nederokkerzeel
"Het Klimtouw"
lagere school
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77 - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool-Berg "De Toverberg"
Torfbroeklaan 25 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77 - www.detoverberg.be

ONDERWIJS

’T OKKERZEELTJE
OPENKLASDAG

SPEELTOESTEL BIJ KLEUTERSCHOOL ’T OKKERZEELTJE

Gemeenschapsonderwijs
"Ter Bronnen" & “Bukadie”
Tiendeschuurstraat 17
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.54.27
www.scholenterbronnen.be
Vrij onderwijs VGSK
De Boomhut
Brouwerijstraat 2
910 Kampenhout
Tel: 016/65.74.86
www.vgskdeboomhut.be

Vrije onderwijs
´t Okkerzeeltje"
Kleuterschool
Bogaertstraat 4
1910 Kampenhout
Tel: 016/ 65 54 85
tokkerzeeltje.kampenhout.be
Vrij onderwijs Parkschool
Aarschotsebaan 130
1910 Relst-Kampenhout
Tel: 016/65.53.53
www.parkschool-relst.be

ACTIVITEITENKALENDER

glazen zaal
(OCMW-gebouw)

Parkschool
(Aarschotsebaan
130)

don 19/02
van 20 tot 22 uur

Wanneer iemand bang is om fouten te maken, spreekt men over
faalangst. Het is meer dan normale zenuwen of spanningen bij
din 24/02
iets nieuws of bij een test. Zijn er signalen, die je kunt herkennen
van 19u30 tot 21u30
en die je bewuster kunnen maken van deze angst? Hoe kan en
wil je ermee omgaan? Deze infoavond richt zich op volwassenen.

zat 28/02
van 09u30 tot 11u30

zat 28/02
om 19 uur

zon 01/03
van 07u30 tot 15u

Een welriekende voordracht van Lieven Debrauwer met
Davidsfonds Kampenhout en KVLV Kampenhout.
Prijs: 7 euro (5 euro leden KVLV of met Davidsfonds
Cultuurkaart)
Meer info: www.kampenhout.be/davidsfonds en
www.lievendebrauwer.com

Opendeurdag van de lagere school in Relst.
Zie p 11

Zin in een leuke, verrassende, uitdagende, vernieuwende
avond mét o.a. de kinderen van de Parkschool in de hoofdrol?
Teams van 4 tot 5 deelnemers (16+), deelname 20 euro/team,
inschrijven doe je online.
Nog vragen? ouderraad@parkschool-relst.be

Voorjaarswandeling in het landelijke Kampenhout met
talrijke veld- en boswegen. U loopt o.a. een stukje door het
Weisetterbos, langs de vaart en door de Wildersedreef.
Houtheimstappers Steenokkerzeel.

Davidsfonds - Passie
voor Parfum

Infoavond faalangst

Parkschool opendeur

Parkschool quiz Crackje

Jef Pijp Tochten

School Ter
Bronnen,
Tiendeschuurstraat 17)

Park van Relst
(Aarschotsebaan
128)

Glazen zaal (ocmw)

ma 16/02 en ma 16/3 Salons Deli-Dish
van 14 tot 18 uur
(Brouwerijstraat 23)

Dansen onder begeleiding van DJ Yves.

LOCATIE

Dansnamiddag senioren

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout:
elke 3de maandag van de maand om 13u30 en
19u30 (uitgezonderd in juni, juli en augustus)
in zaal Pax (Brouwerijstraat 6).
KVLV Relst:
elke laatste dinsdag van de maand om 13.30
en elke laatste woensdag van de maand om

AEROBIC:
KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot 21u in de
turnzaal van de Parkschool (Aarschotsebaan
130).

TURNEN:
KVLV Relst: BBB Turnen:
elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal
van de parkschool.
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u. tot
21u. herenturnen
Turnen 55+: elke maandag van 14u. tot 15u. in
de sporthal Kampenhout

WEKELIJKSE MARKT:
Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot 18 uur.

PETANQUE BERG:
Van 01/04/2014 tot 31/10/2014
Elke woensdag en zaterdag
van 14 uur tot 18 uur.
Locatie: Pastorijstraat, 1910 Berg
(achter de oude pastorij op ± 100m van
de kerk)
Inlichtingen: 0474/40 24 86

PETANQUE:
Elke woensdag vanaf 18 uur en
elke maandag en vrijdag vanaf 14 uur. Aan de
bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout.
Inlichtingen: 0477/70 25 71

BREI- EN HAAKCAFÉ:
KVLV: elke 2de vrijdag van de maand van
19u30 tot 22u in Het Labo, Brouwerijstraat
23F
Vind je het ook prettiger om met anderen
samen te breien en/of te haken? Kom dan
naar het haak- en breicafé!

		

Volgende
activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks
ingericht:

ACTIVITEITENKALENDER

‘t Laerehof
(Kampelaarstraat
48)

vrij 13/03
van 18 tot 21 uur en
zat 14/03
van 17 tot 21 uur

zat 14/03
van 18 tot 20 uur

Het pastabuffet is een eetfestijn à volonté met keuze uit:
spaghetti bolognaise, macaroni met ham en kaas, penne met
scampi, vegetarische pasta, vislasagne, ... én lekkere desserts.
Vriendenkring GO! Ter Bronnen.

Kom alles te weten over de geschiedenis van de witloofteelt
in Kampenhout tijdens een lezing van bio-ingenieur Bart
din 24/03/15
Vleeschouwers over de op- en neergang van de witloofteelt.
van 20 tot 22 uur
Samenwerking tussen Davidsfonds Kampenhout, Heemkring
Campenholt en cultuurdienst Kampenhout.
zon 29/3
van 12 tot 20 uur

Steakdag t.v.v. quadcrosser Joeri De Cremer. Behalve steak
ook ossetong, vidée en curryworsten verkrijgbaar.

Het Klimtouw opendeur

Steakdag

Pastabuffet

Nacht van de
Geschiedenis

Spaghettidag

UiT IN KAMPENHOUT

Het Klimtouw
(Biststraat 13)

don 12/03
van 14u30 tot 18u

Opendeur met kijkuurtje in de gemeenteschool in
Nederokkerzeel

Geloof in de God
Schepper na de oerknal

T.v.v. Kom op tegen kanker, zie p 17

Zaal pax (bar)
(Brouwerijstraat 6)

din 10/03/15
om 20 uur

Zijn recente ontdekkingen en ontwikkelingen niet in
tegenspraak met de bijbel? Vastenverdieping met prof. em.
Georges De Schrijver - Davidsfonds vzw

Infosessie levenslang en
aanpasbaar wonen

Sporthal Berg
(Torfbroeklaan 25)

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

BSGO Ter Bronnen

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

din 10/03
om 19 uur

Infonamiddag om inwoners te sensibiliseren en te
informeren over levenslang en aanpasbaar wonen i.s.m.
gemeente Kampenhout, 3Wplus en de mutualiteiten.
Inschrijven vóór 3 maart 2015. Zie p. 19

Dromen (ballet)

sporthal
Kampenhout

zat 7/3
van 19 tot 22 uur
zon 8/3
van 15 tot 18 uur

Sint-Servaaskerk,
(Bergstraat 1B)

Tweejaarlijks spektakel van Balletschool Attitude.
www.balletschoolattitude.be

Cantabile naturel!

Cantabile brengt vierstemmige koorwerken a capella, in
het thema natuursfeerbeelden. Judith Soumillion brengt
zon 01/03
harpmuziek in het middendeel van het concert. De sfeervolle van 15u tot 16u30
Sint-Servaaskerk biedt een uitstekende akoestiek.
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Wil je jouw activiteit ook in deze
agenda zien verschijnen? Surf dan naar
www.uitdatabank.be, vraag een login en
paswoord aan en voer je gegevens voor
woensdag 4 maart 2015 in!

Meer info over deze activiteiten kan u
vinden op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be

WANDELEN:
Start: 19u30, wandeling van ongeveer 7 km,
aan een tempo van ongeveer 4km/u
Twee uurtjes wandelen in de natuur en een
gezellige klets achteraf. Deze wandelingen
zijn niet enkel voor leden. Ook niet-leden zijn
van harte welkom en kunnen zo kennismaken
met " De witloofstappers". Honden aan de
leiband ook welkom.
Voor data en info: www.witloofstappers.be.

FIETSEN:
KWB: elke dinsdagnamiddag fietsuitstap voor
senioren, vertrek om 13u30 aan de sporthal
Kampenhout.
Start: 19u30, rit van ongeveer 1u30, al dan
niet onderbroken door een rustpauze tegen
een tempo van 15 tot 18 km per uur ( niet het
snelle tempo van wielertoeristen of van semiprofessionele mountainbikers, maar ook niet
het tragere tempo van seniorenverenigingen).
Voor data en info: www.witloofstappers.be.

KLEURENATELJEE:
Elke dinsdagnamiddag voor volwassenen in
lokalen jeugddienst (Relst). Gratis deelname
voor inwoners van Kampenhout, wel vooraf
contact opnemen met Benni Peeters.
(ben_peeters@hotmail.com - 0476/53 10 33)

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag van de
maand (juli en augustus niet), kaartavond in
de pastorij van Berg van 20u tot 22u30.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u.30
“Jonger dan je denkt”: elke dinsdag van 13u30
tot 18u in het Park van Relst.
Bridge: elke maandag om 13u30 en
donderdag om 19u30 in Bistro 500
(Haachtsesteenweg 526), ook beginners
welkom.

19.30. Info: 0486 95 38 78.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

KAMPENHOUT STEUNT MUUNGANO
PRIMARY SCHOOL IN MOSHITANZANIA.

MILIEU
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In 2014 gaf de gemeente Kampenhout 1.000 euro om
een landelijk schooltje nabij Moshi (Tanzania) te ondersteunen. Deze lagere school wordt geconfronteerd met
een groeiend aantal zeer arme leerlingen, ook aids-patiënten. Omdat de inlandse subsidies zijn teruggeschroefd, hebben de leraren de handen in elkaar geslagen. Ze hebben een ‘charity committee’ opgericht en zijn
hiermee op zoek naar geld voor kleding, voedsel,
schoolgerief en schoolinvesteringen. Via via kwamen ze
bij Hubert Gulinck terecht, een inwoner uit onze gemeente. Dankzij familie en vrienden kon hij al wat geld
inzamelen en overmaken, waarna bleek dat dit onmiddellijk en goed werd besteed. Hij heeft dan de vraag van
de school voorgelegd aan de GROS, die een positief advies gaf. Wellicht zal dit project ook in de komende jaren
kunnen genieten van een financiële ondersteuning uit
onze gemeente.
Dit is maar één voorbeeld van een project dat werd gesteund. Elk jaar zijn er een 5-tal dergelijke projecten die
steun ontvangen.
Heeft u ook een link met een dergelijk project? Ga eens
kijken op de website www.kampenhout.be/gros naar de
criteria en mogelijkheden voor subsidies.

Tegen 1 maart bezorgt u uw voorstel aan de voorzitter
van de GROS tav Anje Snauwaert, Brouwerijstraat 1,
1910 Kampenhout (anje.snauwaert@kampenhout.be).
Op de volgende GROS-vergadering zullen de projecten
besproken worden. U krijgt er de kans om uw project
voor te stellen.

MILIEU
TUIN- EN BIOMARKT
Gemeenteplein Kampenhout
zaterdag 25 april 2014
9u30 tot 16 uur

EEN PROPERE BUURT IS EEN
PLEZANTERE BUURT
Omdat we goed bezig zijn met z’n allen, behoort
zwerfvuil bijna tot het verleden! Bijna, want met een
kleine inspanning zijn we binnenkort echt verlost van
peuken, klokhuizen, papiertjes en blikjes op straat
en in het park.
Doe mee met de actie ‘In de ZAK 2015!’ op zondag 29
maart en laat iedereen weten dat zwerfvuil niet
meer van deze tijd is. Dan is dit morgen ook effectief
het geval, dankzij u.
Zakken, handschoenen, grijpers, emmers en ... worden door de milieudienst ter beschikking gesteld. Na
de opruimingsactie is er gelegenheid tot het uitwisselen van zwerfvuilverhalen tijdens een gezellige
slotevenement.
Heeft u als vrijwilliger of vereniging interesse om
deel te nemen aan de zwerfvuilactie op zondag 29
maart 2015? Graag dan een seintje vóór 1 maart 2015
op milieudienst@kampenhout.be met de nodige gegevens (naam vrijwilliger(s) of vereniging, aantal
deelnemers, deelgemeente waar men wil helpen).
Concrete afspraken over het verloop van deze dag
delen we naderhand mee.
Een vriendelijke en propere groet!

MILIEU

HELP MEE AAN EEN KLIMAATNEUTRAAL VLAAMS-BRABANT!

De CO2-nulmeting van onze gemeente is ondertussen
klaar en dit zijn de resultaten van de energiegegevens
van 2011. Deze nulmeting werd uitgevoerd in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Technologische
Ontwikkeling (VITO) en de provincie Vlaams-Brabant, in
opdracht van de Vlaamse overheid:

energieonafhankelijkheid en kan onze levenskwaliteit
verbeteren, de sociale cohesie verhogen, zorgen voor
een efficiëntere mobiliteit, de opwaardering van de open
ruimte, innovatie, lokale voedselproductie, …
Iedereen die verstandig en bewust omspringt met energiebronnen, draagt zijn steentje al bij om onze doelstelling te bereiken. Het gemeentebestuur doet hierbij een
warme oproep om eens na te denken over klimaatacties
die kunnen worden ondernomen.
Op www.kampenhout.be vindt u een digitaal invulformulier. Beantwoord de vraagjes in het formulier en
u helpt ons een stuk vooruit bij het opstellen van een
klimaatneutraal actieplan!
De resultaten van de rondvraag zullen voorgesteld
worden aan het college van burgemeester en schepenen

MILIEU

Vorige zomer ondertekenden de burgemeesters van
57 Vlaams-Brabantse gemeenten, waaronder de
gemeente Kampenhout, het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren ze zich om de CO2uitstoot van hun gemeenten met minstens 20% te
verminderen tegen 2020.
De ondertekenaars beloven om binnen het jaar een klimaatactieplan op te stellen met concrete maatregelen
om de doelstellingen te behalen. Om dit plan op te stellen, baseren de gemeenten zich op een CO2-nulmeting.
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Liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in
Kampenhout houdt verband met stedelijke activiteiten
zoals bebouwing en mobiliteit.

en de haalbare acties worden opgenomen in het
klimaatactieplan.

Om de doelstelling van 20% minder CO2-uitstoot tegen
2020 te realiseren hebben we de medewerking nodig
van iedereen: inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, landbouwers, … Een daling van het energieverbruik
heeft niet enkel een financieel voordeel onder de vorm
van energiebesparing. Het draagt ook bij tot onze

Wist u dat … ?
… de gemeente Kampenhout in 2013 al een eerste
stap zette door te kiezen voor 100% groene stroom
en participeert via de holdings FINEG en Creadiv in
onshore en offshore windenergieprojecten.

MILIEU

DOET U HET AL
ZONDER PESTICIDEN?
Ongewenste dieren of planten in uw tuin bestrijden? Dat
doet u beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook
geen pesticiden op uw terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.

MILIEU

Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen
pesticiden meer. Concreet wil dit zeggen dat openbare
besturen, scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven,
zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen
pesticidenvrij onderhouden.
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Dit betekent ook dat iedereen voortaan zijn voetpad zonder pesticiden proper moet houden. Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein dus pesticiden zijn hier
verboden. Ook als het onderhoud ervan door de bewoner of beheerder van het gebouw gebeurt, moet dit pesticidenvrij.

Must met meerwaarde
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen
een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het
behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook
onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren
van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik
van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van
goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen
en branden.

Hoe pakt u het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van uw tuin, oprit en terras maakt een efficiënt,
pesticidenvrij beheer mogelijk.

Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
Door de natuur zijn gang te laten
gaan in (een deeltje van) uw tuin
helpt u bijen en andere nuttige insecten. Zo trekt u ook natuurlijke
vijanden aan voor bijvoorbeeld
bladluizen of slakken.
Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
Gebruik een goed ontwerp voor de
(her)aanleg van uw tuin.
Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke
plaatsen.
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors
om open bodem te vermijden.
Tip 4: Gebruik alternatieven.
Veeg en borstel regelmatig zodat er
geen ophoping is van organisch
materiaal en water. Branden werkt
ook goed.

Meer info?
Surf eens naar www.zonderisgezonder.be
U vindt er praktische tips over het bestrijden van
ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen
zonder pesticiden.

WELZIJN

BREVETTEN RODE KRUIS

KAMPENHOUT FIETST VIER DAGEN TEGEN KANKER
Samen met duizenden zielsgenoten trappen tegen kanker! En dat vier dagen lang! Dat is de 1000 km van Kom
op tegen Kanker!
Het hemelvaartweekend is al enkele jaren 1000 kmweekend. Dan worden de fietshelmen vast gegespt, de
schoenen in de pedalen geklikt, en fietsen we ten voordele van de strijd tegen kanker.
De totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes
van 125 km, dus twee etappes per dag. Die etappes worden gereden in peloton, en telkens rijdt één lid van het
team een etappe. Vormt u een team op uw eentje, dan
rijdt u de acht etappes. Bent u met meerderen in uw
team, dan verdeelt u de etappes onder elkaar. Elk team
bestaat uit maximum acht fietsers.

De netto-opbrengst van de 1000 km gaat elk jaar naar
het wetenschappelijk kankeronderzoek. Het concept is
eenvoudig: elk team dat 5000 euro inzamelt voor Kom
op tegen Kanker mag deelnemen aan de 1000 km.
Ook enkele sportieve Kampenhoutenaren, waaronder
de burgemeester, zullen dit jaar meefietsen tijdens het
Hemelvaartweekend. Ze rekenen op uw steun om 10.000
euro in te zamelen. Hiervoor organiseren zij onder andere een spaghettidag op zondag 29 maart 2015.
U kan de actie ook financieel steunen door een bedrag te
storten op het rekeningnummer BE14 7331 9999 9983
met mededeling 170 112 561

Meer informatie over dit initiatief vindt u op
www.1000km.be

SPAGHETTIDAG
T.V.V. KOM OP TEGEN KANKER!
Zondag 29 maart 2015
Van 12 tot 20 uur
Sporthal Berg (Torfbroeklaan 25)

WELZIJN

De nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis van KampenhoutHerent werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
afdeling omgetoverd tot een extra feestelijke editie. Een enthousiast team van vrijwilligers verwelkomde de gasten met een
hapje en een drankje en liet hen kennis maken met de verschillende diensten die in infostandjes in beeld gebracht waren. Alle
vrijwilligers en bloedgevers kregen een geschenkje als dank voor hun inzet tijdens het
afgelopen jaar. Naar jaarlijkse gewoonte werden ook de brevetten uitgereikt aan de cursisten uit Kampenhout en Herent. Drie vrijwilligers kregen ook een teken van erkenning voor
hun jarenlange toewijding aan de afdeling.
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JEUGD

ANIMATOREN SPEELPLEIN
GEZOCHT!
De zomer lijkt misschien nog ver weg, maar wij kijken
toch al uit naar de grote vakantie. Speelpleinwerking
’t Grobbeltje is altijd op zoek naar enthousiaste jongeren
die met een grote portie enthousiasme activiteiten bedenken, spelletjes spelen en eens lekker gek willen
doen deze zomer! Denk je dat dit iets voor jou is of heb je
al eens als animator gewerkt en wil je dit graag nog
eens doen? Stel jedan zeker kandidaat! Minimumleeftijd
is 16 jaar.

JEUGD
BURGERZAKEN

Inschrijven doe je per mail naar jeugd@kampenhout.be
of via het inschrijvingsformulier dat je kan terugvinden
op de gemeentelijke website.

Ook Kampenhout doet opnieuw mee aan deze Buitenspeeldag. We voorzien een heleboel leuke activiteiten,
meer info volgt binnenkort op onze website!

SPEELPLEIN PAASVAKANTIE
Vergeet niet tijdig in te schrijven!
Week 1: dinsdag 7/04 - vrijdag 10/04/2015
Week 2: maandag 13/04 - vrijdag 17/04/2015
Locatie speelplein:
Sport- en CultuurcentrumBerg
Torfbroeklaan 25 - 1910 Kampenhout
Ten laatste inschrijven op 25 maart 2015.

Hopelijk tot snel!
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JEUGDSUBSIDIES 2015
BUITENSPEELDAG
Nickelodeon en de Vlaamse overheid organiseren al jaren de ‘Buitenspeeldag’. Ook Ketnet en VTM KZOOM
sprongen nu aan boord van dit geweldige initiatief. Op 1
april 2015 (geen grap!) tussen 13 uur en 17 uur staken de
drie zenders hun programma’s en roepen ze kinderen
op om buiten te spelen.

Tijdens de laatste jeugdraad van 2014 werden de
jaarlijkse subsidies toegekend aan de jeugdverenigingen. Aan de hand van een werkingsverslag
krijgen de verenigingen voor verschillende onderdelen van hun werking punten. Deze punten worden uiteindelijk herleid tot een subsidiebedrag.
Naast deze werkingssubsidies wordt er ook een
bedrag verdeeld voor de lokalen en terreinen van
de jeugdverenigingen.
De jeugdverenigingen krijgen volgende subsdidies:
Chiro Kampenhout: 8.238 euro
Scouts Berg: 7.979 euro
Scouts Buken: 8.951 euro
Scouts Nederokkerzeel: 4.426 euro
JH Tonzent: 7.558 euro
Op de eerstvolgende jeugdraad wordt besproken
welke infrastructuurwerken dit jaar aan bod komen.

NUTTIG
WONEN

Stel je dan kandidaat als sportmonitor!
Je doet dit via email naar sport@kampenhout.be of via het inschrijvingsformulier dat
je kan terugvinden op de gemeentelijke website.

REGIONALE AVONTURENSPORTDAG
Avontuur, water, klimmen, klauteren, … ?
Heb je zin in een dagje avontuur samen met je
vrienden?
Dan is de regionale avonturensportdag zeker iets
voor jou!
Wanneer? Donderdag 16 april 2015
(2de week paasvakantie)
Wie?
Alle jongeren tussen 10 en 16 jaar
Wat?
Een dag vol avontuur (parcours boven
water, hoogteparcours, klimmen en
klauteren, …)
Prijs?
15 euro (busvervoer en activiteiten
inbegrepen).
Inschrijvingen: sportdienst Kampenhout of
www.kampenhout.be/sport

Info: woonconsulent - 0492 58 00 31
woonloket@Kampenhout.be
Als oudere of persoon met een handicap wenst u zo lang
mogelijk thuis te blijven wonen. Dat vereist soms aanpassingen aan de woning zoals het vervangen van trapjes door hellende vlakken, het plaatsen van handgrepen
in de badkamer, enz. Anderzijds denkt u misschien als
(ver)bouwer aan de mogelijkheden om uw woning aan
te passen zodat u er ‘levenslang’ kunt wonen of u wenst
uw woning aan te passen aan een oudere of persoon met
een handicap die bij u inwoont. Om inwoners te sensibiliseren en te informeren omtrent levenslang en aanpasbaar wonen, wordt deze infonamiddag georganiseerd
i.s.m. gemeente Kampenhout, 3Wplus en de mutualiteiten.
Dinsdag 10 maart 2015 om 19.00 u
Glazen zaal OCMW (Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout)
Inschrijven: vóór 3 maart 2015 via woonloket@kampenhout.be of via 0492/58 00 31

COLLECTIEF LIDMAATSCHAP
HUURDERSBOND
De gemeente Kampenhout is lid van de huurdersbond. Hierdoor kunnen inwoners van de gemeente
gratis beroep doen op het huuradvies van de
huurdersbond. Aan de huurders wordt gevraagd
de eerste keer persoonlijk langs te komen op het
kantoor te Leuven voor de aanmaak van een dossier. Breng je huurcontact zeker en vast mee. De
huurdersbond geeft geen advies inzake handelshuur.

JEUGD

De sportdienst kan al jaren rekenen op gemotiveerde begeleiders die de deelnemers
aan de sportweken een ongelooflijke sportweek bezorgen. Ben je minstens 18 jaar,
sportief, gemotiveerd om met kinderen tussen 6 en 12 jaar te werken en vrij in de Paasvakantie en/of zomervakantie?

INFOSESSIE LEVENSLANG EN
AANPASBAAR WONEN
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WONEN

SPORTMONITOREN
GEZOCHT!

WONEN

PREMIE NETBEHEERDER 2015

WONEN

De Vlaamse overheid geeft in samenwerking met de
netbeheerders premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen. De onderstaande premies
van 2014 blijven behouden in 2015, maar zullen in de
toekomst afgebouwd worden. Deze beslissing wordt
verwacht in de eerste helft van 2015. Wijzigingen zullen
in principe ingaan vanaf 1 januari 2016.
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Premies van de netbeheerder voor bestaande woningen en appartementen
Deze premies gelden voor woningen, wooneenheden
of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-12006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
• Dakisolatie en zoldervloerisolatie door aannemer of
doe-het-zelf
• Sociale dakisolatiepremie voor huurwoningen
• Na-isolatie van bestaande buitenmuur aan buitenzijde
door aannemer
• Na-isolatie van bestaande spouwmuur door aannemer
• Vloerisolatie door aannemer
• Hoogrendementsbeglazing door aannemer
• Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in
raamvervanging en muurisolatie (in een bestaande
woning of appartement). De premie voor de volledige
vervanging van de ramen is in deze combinatiepremie
vier keer hoger dan als u enkel het glas zou vervangen
zonder muurisolatie
• Warmtepomp door aannemer
• Zonneboiler door aannemer
Appartementsbewoners die collectief willen investeren
in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen sinds 2014 samen één dossier indienen voor de private delen van het gebouw. Dat kan via de vereniging van
mede-eigenaars of de syndicus. Er moet wel ook een
gezamenlijke factuur zijn voor de werkzaamheden aan
de private delen van het gebouw. Ook moeten alle individuele investeerders schriftelijk akkoord gaan.
Tot 2013 was een gezamenlijk dossier alleen mogelijk
voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.

Premies voor beschermde afnemers
• Voor beschermde afnemers worden de bovenstaande
premies (en eventuele maximumbedragen) in bestaande woningen en appartementen met 50% verhoogd.
• Premie voor beschermde afnemers voor het plaatsen
van een condensatieketel.
• Kortingbon voor beschermde afnemers bij aankoop
van een energiezuinige wasmachine of koelkast.
Premies van de netbeheerder voor een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement
Bij nieuwbouw geeft uw netbeheerder een globale premie voor het behalen van een laag E-peil. De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de
energieprestatieregelgeving (EPB) geldt. Het bedrag
van uw premie varieert per E-peilpunt en is afhankelijk
van de datum van de bouwaanvraag.
Sinds 2014 is de premie voor zonneboiler of warmtepomp uitgebreid
• naar nieuwbouwwoningen of -appartementen die
aangesloten zijn op het elektriciteitsnet vóór 1-1-2014
of waarvoor de bouwaanvraag is ingediend uiterlijk op
31-12-2013
• en als u een eindfactuur hebt vanaf 1-1-2014.

Woonloket
woonloket@kampenhout.be
0492/58 00 31

GENOM

INEERD

E

MILIEU

STEM VOOR KAMPENHOUT
ALS FIETSVRIENDELIJKE
GEMEENTE!
Negen Vlaamse steden en gemeenten zijn genomineerd als Fietsgemeente/Fietsstad 2015. In totaal schreven 34 steden en gemeenten zich in voor
de tweede editie van deze wedstrijd, waarmee de
VSV, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Ben Weyts steden en gemeenten willen aansporen om
een goed lokaal fietsbeleid te voeren.

MILIEU

De kandidaturen werden ingedeeld in drie categorieën
op basis van het inwonertal en beoordeeld door een
vakjury onder het voorzitterschap van de VSV. De jury
nomineerde drie kandidaten per categorie, zij gaan door
naar de volgende ronde en dingen mee naar de titel
Fiets-gemeente/Fietsstad 2015:
• Categorie 1 - meer dan 50.000 inwoners:
Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas
• Categorie 2 - tussen 20.000 en 50.000 inwoners:
Deinze, Kontich en Sint-Truiden
• Categorie 3 - minder dan 20.000 inwoners:
Boechout, Kampenhout en Oosterzele
Ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken Ben Weyts is verheugd over het belang dat
steden en gemeenten aan fietsbeleid hechten: 'Ik wil dat
er meer gefietst wordt. Dat is gewoon beter voor mens,
voor milieu en zelfs voor onze economie. Maar dan moet
fietsen wel vlot en veilig kunnen. Het is belangrijk dat
steden en gemeenten een duidelijke totaalvisie hebben
over hun fietsbeleid. Ik ben blij om te zien dat er lokaal
steeds meer nagedacht wordt over goede fietsinfrastructuur. Het doet me plezier dat er zoveel sterke dossiers voorliggen. Samen met alle Vlaamse steden en
gemeenten zullen we de komende jaren blijven investeren in een integraal fietsbeleid', aldus minister Weyts.

Dienst Milieu
milieu@kampenhout.be
016/65 99 12
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Bij de negen genomineerden vindt de komende maanden een terreinonderzoek plaats waarbij het fietsbeleid
in detail wordt geëvalueerd. Daarna komt de jury opnieuw samen om de winnaars aan te duiden. Naast de
prijs die door de vakjury wordt toegekend, is er dit jaar
ook een publieksprijs.
Van 21 maart tot en met 21 juni kan iedereen zijn stem
uitbrengen op www.fietsgemeente2015.be.
De winnaars krijgen van de Vlaamse overheid een subsidie van 50.000 euro, een bedrag dat te investeren is in
fietsvoorzieningen. Bij de eerste editie van de
wedstrijd, die in 2012 plaatsvond, ging de prijs naar
Antwerpen, Mortsel en Boechout. Op 23 juni maakt
Vlaams minister Weyts bekend welke steden en gemeenten zich Fietsgemeente/Fietsstad 2015 mogen
noemen.

OCMW

OCMW

PRAATCAFÉ DEMENTIE VAN START!
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Wanneer de diagnose ‘dementie’ valt, rijzen er heel wat
vragen – zowel bij de persoon zelf als bij de partner en
familie. Praatcafé Dementie wil de ziekte bespreekbaar
maken en een ontmoetingsplaats creëren. Het wordt
een ‘samenkomen’ van mensen die, op welke manier
dan ook, in contact komen met dementie. In een ontspannen sfeer kunt u kennis maken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het
dagelijks ‘leven met dementie’ iets beter begrijpen en er
beter mee omgaan.

Het eerste Praatcafé Dementie gaat door op
26 maart om 15u30.
We heten u welkom in de cafetaria van woonzorgcentrum Molenstee, Gemeenteplein 1 te Kampenhout. Meer informatie nodig? 016/314.328

Iedereen is welkom tijdens het Praatcafé, ook personen
met dementie. Bijzondere aandacht gaat echter naar de
mantelzorgers. Tijdens elke bijeenkomst wordt een
deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect van dementie toelicht. Na de uiteenzetting volgt er een pauze
met de mogelijkheid een drankje te nuttigen. Een eerste
drankje wordt u graag aangeboden. Vervolgens is er tijd
om onderling van gedachten te wisselen en vragen te
stellen, te ’praten’ met mekaar. Gewoon luisteren kan
uiteraard net zo goed.

• donderdag 18 juni om 19u:
Juridische aspecten bij dementie – Wat is nieuw
inzake beschermingsmaatregelen?
door Dhr Gutschoven, vrederechter Haacht

Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met hun vragen en twijfels terecht
kunnen.

• donderdag 22 oktober om 19u:
Filmvoorstelling ‘Vergeet mij niet’
een Duitse documentaire, van David Sieveking

Het Praatcafé wordt vier keer georganiseerd afwisselend in de namiddag of ’s avonds. Dit om iedereen de
kans te geven eens aanwezig te kunnen zijn.

PROGRAMMA 2015
• donderdag 26 maart om 15u30:
Wat is dementie?
door Mevr. Vanja Van den Briel, neuropsychologe

• donderdag 24 september om 15u30:
De mogelijke beslissingen aan het levenseinde
en wat ik nu kan plannen voor later. Welke zijn
de mogelijkheden bij dementie?
door Dhr. Paul De Strooper, moderator LEIF

Dit is een gratis initiatief.
U bent van harte welkom!

SENIOREN

Ouderen willen graag thuis blijven wonen. Alleen als
het niet anders kan, is het woonzorgcentrum of een
serviceflat aan de orde. Toch is thuis blijven wonen
niet altijd even makkelijk.
Soms worden de dagdagelijkse taken te zwaar of de
dagelijkse zorgen worden teveel. In beide gevallen
kan u bij OCMW Kampenhout terecht, bij de dienst
huishoudhulp of bij de dienst gezinszorg.
Op 1 januari ging de nieuwe dienst huishoudhulp van
het OCMW van start. Voordien was er de poetsdienst
aan huis maar die kon niet op alle vragen een antwoord geven. De dienst huishoudhulp kan naast
poetsen ook strijken, koken en boodschappen aanbieden. Een echte meerwaarde als u liever langer
thuis blijft wonen. Deze dienst huishoudhulp werkt
met dienstencheques, net zoals de poetsdienst vroeger. Per gepresteerd uur moet één dienstencheque
betaald worden.
Het is de klant die, op basis van zijn behoefte, de keuze maakt wat door de huishoudhulp gedaan wordt. In
samenspraak worden die taken uit het pakket opgenomen die de klant het best kan gebruiken. Er zijn
wel grenzen. Plafonds of gevaarlijk hoge ramen afwassen of de auto kuisen, dat kan bijvoorbeeld niet.
Ouderen die zorgen nodig hebben, kunnen dan weer
beroep doen op de dienst gezinszorg van het OCMW.
Ook deze dienst kan een aantal taken in het huishouden opnemen, maar de kern van hun takenpakket
ligt bij zorg.
Hoe dan ook, wat de invalshoek of de vraag ook is, u
kunt bij ons terecht!
Meer informatie?
www.ocmw-kampenhout.be of 016/314.328

BELBUS 700

(Kampenhout-Boortmeerbeek-Haacht)
Hoe reserveert u een belbus?
Neem minstens 2 uur voor uw rit contact op met de
belbuscentrale. U kunt maximaal 8 dagen op voorhand reserveren.
De telefonist zal achter de volgende gegevens vragen:
• Naam, adres, telefoonnummer. Als u al eerder
gereserveerd hebt, kunt u ook uw klantennummer geven
• Datum en uur van vertrek
• Op- en afstaphalte
• Aantal reizigers
Contactgegevens: Tel: 016 31 37 00
Openingsuren belbuscentrale
Weekdagen: 6 tot 19 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen: 9 tot 16 uur
Extra info
• U kunt reserveren van een halte naar elke
andere halte, binnen hetzelfde belbusgebied.
• De belbus rijdt op aanvraag, er is geen vaste route of dienstregeling.
• De bus stopt aan haltes van De Lijn die op voorhand aangevraagd werden bij de belbuscentrale.
• De tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn gelden ook op de belbus.
De Lijnfolder “Belbus 700” kan u gratis bekomen via
de infodisplay in de inkomhal van het gemeentehuis.

VRIJWILLIGERSDATABANK
De ‘vrijwilligersdatabank’ is
een nieuw gemeentelijk initiatief dat een verbindingsluik
biedt tussen mensen die zich
graag en vrijwillig willen inzetten voor anderen en verenigingen/organisaties die nood hebben aan
vrijwillige medewerkers. Heeft u nog een beetje vrije tijd en wilt u die inzetten om anderen
vrijwillig te helpen?
Bent u als vereniging of organisatie op zoek
naar vrijwillige medewerkers?
Geef dan een seintje via
vrijwilligersdatabank@kampenhout.be

SENIOREN
OCMW

IS HUISHOUDHULP OF GEZINSZORG EEN ANTWOORD OP UW
VRAAG?
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Lof-zang:

Op- en neergang van de witloofteelt

Dinsdagavond 24 maart 2015 om 20 uur
Glazen Zaal (Gemeenteplein Kampenhout)
Inkom gratis
Samenwerking tussen Davidsfonds Kampenhout,
Heemkring Campenholt & Cultuurdienst.
Meer info: cultuur@kampenhout.be – 016/65 99 39
V.U. College van Burgemeester & Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout - Gelieve mij niet op de openbare weg te gooien.
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